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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vid masskadesituationer ställs höga krav på ambulanssjuksköterskan på 

skadeplatsen att triagera de skadade för att snabbt kunna bedöma skadeläget och prioritera i 

vilken ordning de skadade ska omhändertas samt avtransporteras från skadeplatsen till 

sjukhus. Sållningstriage är en enkel men ospecifik metod för triagering av patienter vid 

masskadesituationer som även kan användas av icke-sjukvårdskunnig personal med enklare 

instruktion kring systemet. För att kunna fatta snabba och korrekta beslut som gynnar den 

skadade används triagemetoder och triagetags.  

Syfte: Att identifiera faktorer som påverkar användningen av sållningstriage och triagetags 

vid prehospitala masskadesituationer. 

 

Metod: En systematisk litteratursökning genomfördes i databaserna PubMed och CINAHL 

plus. Totalt inkluderades sju kvantitativa studier i litteraturstudien efter kvalitetsgranskning.  

Resultat: Resultatet visar att faktorer som påverkar användandet av sållningstriage eller 

triagetags är utbildning och övning, tidsåtgången per patienten, hjälpmedel, 

användarvänlighet samt yrkesprofession. Triagetags är ett värdefullt hjälpmedel på 

skadeplatsen för att märka de skadade utifrån prioriteringsnivå. Faktorer som gjorde att 

ambulanspersonalen valde bort att använda tagsen var bland annat tidsåtgången och osäkerhet 

kring användandet. Triagetags som var utrustade med ett förtryckt flödesschema över 

sållningstriage som metod ökade användarvänligheten, vilket även ledde till att andelen 

korrekt triagerade skadade ökade. Resultatet visar även att triagetags används mer frekvent 

vid övningar än vid verkliga händelser och att långt ifrån all personal inom ambulansen har 

reell erfarenhet av sållningstriage i en skarp situation. 

Slutsats: För att öka användningen av sållningstriage och triagetags i samband med 

masskadesituationer prehospitalt är utbildning, regelbunden övning och hög 

användarvänlighet hos tagsen nödvändigt, samt att beslutsstöd i form av flödesscheman är 

lättillgängliga.   
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ABSTRACT 

Background: High demands are placed on the ambulance nurse on the scene of the accident 

to be able to triage the injured and to quickly assess the damage situation and prioritize, in 

order to ensure that the wounded are taken care of first and transported from the accident 

scene to the hospital. Triage sieve is an easy to use but unspecific method to triage patients 

during mass casualty situations and can be used by non-medical personnel after simple 

instructions of the system. To make quick and correct decisions that benefit the injured, triage 

methods and triage tags is required.  

Purpose: To identify the factors that influence the use of triage sieve and triage tags in 

prehospital mass casualty situations. 

Methods: A systematic literature search was conducted in the PubMed and CINAHL plus 

databases. A total of seven quantitative studies were included in the literature study after 

undergoing critical appraisal. 

Results: The result shows that factors influencing the use of triage sieve and triage tags are 

training and exercise, time spent per patient, tools such as triage tags, user friendliness and 

professional experience. Triage tags were a valuable tool to mark the priority given the 

injured person. Expenditure of time and uncertainty about the use of the triage tags were 

factors that decreased the use of them. Triage tags that had a printed flow chart of triage sieve 

increased their user friendliness and increased the proportion of correct performed triage. The 

results also show that the triage tags were used more frequently in exercises than actual 

events, but only a minority of all prehospital personnel has such real experience.  

Conclusion: To increase the use of triage sieve and triage tags during mass casualty situations 

in prehospital settings, education, regular practice and a high level of user friendliness is 

important. Also, the presence of a printed flow chart can contribute to a correct use of the 

triage method and decision making. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: mass casualty situations, prehospital care, tag, triage, triage sieve  

  



Innehållsförteckning 

Bakgrund .................................................................................................................................... 1 

Triage vid masskadesituationer .............................................................................................. 1 

Sållningstriage ........................................................................................................................ 1 

Aktuellt forskningsläge ....................................................................................................... 2 

Problemformulering ................................................................................................................ 3 

Syfte ........................................................................................................................................... 3 

Metod ......................................................................................................................................... 3 

Design ..................................................................................................................................... 3 

Datainsamling och sökstrategi ................................................................................................ 3 

Urval ....................................................................................................................................... 4 

Kvalitetsgranskning av artiklar ........................................................................................... 5 

Dataanalys .............................................................................................................................. 5 

Forskningsetiska överväganden .............................................................................................. 6 

Resultat ....................................................................................................................................... 6 

Utbildning och övning ............................................................................................................ 7 

Tidsåtgång .............................................................................................................................. 8 

Hjälpmedel och användarvänlighet ........................................................................................ 8 

Yrkesprofession ...................................................................................................................... 9 

Evidensgrad ............................................................................................................................ 9 

Diskussion ................................................................................................................................ 11 

Metoddiskussion ................................................................................................................... 11 

Diskussion av sökstrategi .................................................................................................. 11 

Tidigare forskning och evidensgrad .................................................................................. 12 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 13 

Slutsats ..................................................................................................................................... 15 

Klinisk tillämpning och förslag till vidare forskning ............................................................... 16 

Referenslista ............................................................................................................................. 17 

Bilaga 1: Sökmatris i CINAHL plus ........................................................................................ 21 

Bilaga 2: Sökmatris i PubMed ................................................................................................. 22 

Bilaga 3: Översikt av kvalitetsgranskning ............................................................................... 23 

Bilaga 4: Artikelmatris (1) ....................................................................................................... 24 

Bilaga 5: Artikelmatris (2) ....................................................................................................... 25 

Bilaga 6: Artikelmatris (3) ....................................................................................................... 26 

Bilaga 7: Artikelmatris (4) ....................................................................................................... 27 



Bilaga 8: Artikelmatris (5) ....................................................................................................... 28 

Bilaga 9: Artikelmatris (6) ....................................................................................................... 29 

Bilaga 10: Artikelmatris (7) ..................................................................................................... 30 

 



 

 

1 

 

Bakgrund 

Triage vid masskadesituationer 

I samband med masskadesituationer, där behoven överstiger de tillgängliga resurserna, 

används sedan länge olika system för att triagera vilka skadade som ska tas omhand först, 

med syfte att rädda så många liv som möjligt. Utmaningen består i att på ett enkelt, snabbt 

och patientsäkert sätt bedöma skadeläget och prioritera i vilken ordning de skadade ska 

omhändertas samt avtransporteras från skadeplatsen till sjukhus (Culley & Svendsen, 2014). 

Begreppet triage kommer ursprungligen från franskans trier och betyder sortera, sålla 

(Lennquist, 2009). Triage används för att de tillgängliga medicinska resurserna ska användas 

för att så många skadade som möjligt ska överleva och skadade med små möjligheter till att 

överlevnad ska prioriteras ned till förmån för skadade med större möjligheter till överlevnad 

(Jenkins et al., 2008). Triagen utförs huvudsakligen av sjukvårdspersonal i ambulans men 

även ändra kategorier inom sjukvården och icke-sjukvårdskunnig personal på skadeplatsen 

kan bistå med hjälp (Jande-Waldau, Winarve, & Hardestam, 2003). Att kunna triagera 

skadade patienter till en relevant vårdnivå vid allvarlig händelse är ett utav kraven för en 

specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård och ytterligare ett krav är att kunna samverka 

med övrig personal på skadeplatsen som bistår vid triagering (Svensk sjuksköterskeförening, 

2012a). Både under- och övertriage kan utgöra problem i samband med masskadesituationer. 

Om en patient undertriageras, det vill säga att skadorna värderas som lindrigare än de i själva 

verket är, kan livshotande skador komma att förbises vilket kan leda till att tiden till vård 

förlängs och att patienten i värsta fall avlider. Vid övertriagering överskattas istället 

omfattningen av skadorna, vilket resulterar i att skadade med allvarligare skador felaktigt får 

vänta på vård (Culley & Svendsen, 2014). För att minska risken för under- eller övertriage är 

det är viktigt att all personal på skadeplatsen använder samma prioriteringssystem och att 

samtliga har fått adekvat utbildning i hur triageringen ska genomföras enligt vald metod 

(Jenkins et al., 2008). 

 

Sållningstriage 

I Sverige saknas idag ett enhetligt nationellt prioriteringssystem för masskadetriage på 

skadeplats. Inom flera regioner i Sverige används för prehospitalt bruk sållningstriage som 

även är NATO-standard (Koenig & Schultz, 2016). Sållningstriage ingår i båda koncepten för 

prehospital sjukvårdsledning vid allvarliga händelser som används i Sverige, MIMMS 

konceptet (Major Incident Medical Management and Support) och PS (Prehospital 

Sjukvårdsledning) (Mackway-Jones, 2014). Sållningstriage, i den internationella litteraturen 

kallad Triage Sieve, är en enkel metod som är idealisk att använda ute på fältet då den är 

enkel och snabb att utföra och passar således även prehospital personal med begränsad 

erfarenhet (Ryan JM, 2008). Enligt sållningstriage sker triageringen i två steg. I en primär 

triagering bedöms patienten utifrån en enkel logaritm där faktorerna gående/icke gående, 

andas/andas ej, andningsfrekvens och pulsfrekvens värderas och utifrån logaritmens utfall 

tilldelas patienten en färgkod (Se figur 1). Den logaritmen som används är anpassad för vuxna 

personer medan det för barn finns andra triagesystem med liknande upplägg (Jenkins et al., 

2008). För att markera färgen kan man använda en triagetag, vilket innebär själva 

färgmarkeringen. Ofta utgörs den av ett kort med en färg på motsvarande prioriteringsnivå. I 

de särskilda tags som finns framtagna för sållningstriage utgör tagen samtidigt en 

journalhandling. Det finns flera olika typer av tags som är kompatibla med sållningstriage, 

principen för de olika tagsen är densamma men utseendet och utformningen varierar något. 

En vanligt förekommande tag i Sverige är Smart-tag (Se figur 2) (TSG associates, 2018). 
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Figur 1. Flödesschema för sållningstriage.  Figur 2. Smart-tag som är kompatibel med  

Fritt utifrån metoden sållningstriage  sållningstriage (TSG associates, 2018). 

såsom beskrivet i Lennquist (2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Röd triagering innebär urakuta tillstånd som bedöms vara livshotande. Gul triagering innebär 

akuta tillstånd men där den skadade kan vänta något utan att det innebär några livshotande 

risker. Grön triagering innebär att den skadade ska vänta, och väntan inte bedöms vara någon 

risk för patienten. Vit/svart triagering innebär att patienten redan har avlidit av sina skador 

eller förväntas avlida av skadorna och därför inte ska prioriteras (Mackway-Jones, 2014). Vid 

en masskadesituation kan de skadade som inte kräver omgående transport samlas på en 

uppsamlingsplats, om det finns ett behov av en snabb sortering kan även sållningstriage 

användas på uppsamlingsplatsen för prioritering eller om-prioritering (Jenkins et al., 2008). 

 

Aktuellt forskningsläge 

Culley och Svendsen (2014) menar att det är svårt att forska på masskadesituationer eftersom 

ingen masskadesituation är jämförbar med någon annan då skadeläget ser olika ut, exempelvis 

varierar skadetyp, antalet drabbade, antalet sjukvårdspersonal samt händelsens art och 

allvarlighetsgrad. Mycket av den forskning kring triagemetoder som i nuläget finns har 

begränsad extern validitet just eftersom det är svårt att generalisera resultat från en situation 

till en annan, då ingen masskadesituation är den andra lik (Auf der Heide, 2006; Cone & 

MacMillan, 2005). Evidensen för sållningstriagens validitet, reliabilitet och 

användarvänlighet är därför bristande. Det finns inte någon studie gjord på reliabiliteten av 

sållningstriage och begränsad forskning gällande validiteten (Jenkins et al., 2008). Två studier 

som hade till syfte att undersöka validiteten hos olika triagesystem som används vid 

masskadesituationer redovisar att mängden insamlad prehospital data är så pass bristfällig att 

det är svårt att presentera något resultat som det går att dra slutsatser från (Challen & Walter, 

2013; Postma et al., 2013). Ytterligare en anledningen till svårigheten med att forska på triage  

i masskadesituationer är för att sjukvårdens resurser då behöver användas för att möta behovet 

istället för att samla data till forskning (Culley & Svendsen, 2014). Forskning på 

masskadesituationer är därför sällan lämpliga för randomiserade, kontrollerade, 

experimentella studier och därför råder brist på övertygande evidens inom området. Välgjorda 

studier med fullständigt insamlad prehospital data behövs för att kunna utvärdera validiteten, 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjb9fD_moHaAhXGQJoKHde6A74QjRx6BAgAEAU&url=http://www.smartmci.com/products/triage.php&psig=AOvVaw1NYM9KiQNMOgWhw6vW2jB1&ust=1521852085902079
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reliabiliteten, sensitiviteten och specificiteten av triagesystem som används vid 

masskadesituationer (Culley & Svendsen, 2014). Sållningstriage anses dock vara en metod 

med medelhög validitet, där både över- och undertriagering kan förekomma (Challen & 

Walter, 2013). I en studie av Heller et al. (2017) där bland annat specificitet och sensitivitet 

hos flera olika triagesystem utvärderats så bedöms sållningstriagens specificitet vara hög 

gällande drabbade som triageras som prioritet röd (T1) och gul (T2), dock bedöms 

sensitiviteten vara låg gällande samma prioriteringar. Ytterligare tre studier styrker resultatet 

om att sensitiviteten för sållningstriage är låg medan specificiteten är hög (Garner, Lee, 

Harrison, & Schultz, 2001; Vassallo, Beavis, Smith, & Wallis, 2017). 

 

Problemformulering 

I masskadesituationer där behoven överstiger de tillgängliga resurserna triageras de skadade 

med syfte att snabbt identifiera dem som behöver omedelbart omhändertagande, skadade som 

kan vänta och skadade som av olika anledningar bör vänta. En vanlig metod för triage på 

skadeplats är sållningstriage, även kallat Triage Sieve. När metoden används använder man i 

praktiken en färgmarkering för att markera vilket utfall triagen gav, denna färgmarkering 

kallas ibland för triagetag. Då masskadesituationer är ovanliga i de flesta länder, också i 

Sverige, är det en ovan situation för de flesta verksamma inom prehospital akutsjukvård att 

använda sållningstriage eller triagetags. Därför behövs mer kunskap om vilka faktorer som 

påverkar användandet av sållningstriage och triagetags i masskadesituationer i ett prehospitalt 

sammanhang.   

 

Syfte  

Syftet med studien var att identifiera faktorer som påverkar användningen av sållningstriage 

och triagetags i prehospitala masskadesituationer. 

 

Metod 

Design 

Studiens design var en systematisk litteraturöversikt med deskriptiv design baserad på 

vetenskapliga originalartiklar. 

 

Datainsamling och sökstrategi 

En systematisk litteraturstudie med metod enligt Polit & Beck (2016) genomfördes (se figur 

3). Relevanta artiklar identifierades genom systematiska litteratursökningar i databaserna 

CINAHL plus och PubMed, som i huvudsak innehåller vetenskapliga studier inom 

omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap (Forsberg & Wengström, 2016). Utifrån 

litteraturstudiens syfte identifierade författarna relevanta sökbegrepp samt MeSH-termer för 

sökningen, därefter gjordes en översättning från svenska till engelska termer med hjälp av 

Svenska MeSH. Då flera olika begrepp och termer används för liknande betydelse inom 

forskningsområdet inkluderades initialt ett brett urval av söktermer för att säkerställa att 

relevanta artiklar identifierades. De termer som användes för sökningarna var: Triage, Triage 
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Sieve, Mass Casualty Incidents, Mass Casualty Training samt Disaster. 

I CINAHL plus söktes termerna som MH (major headings), därefter kombinerades dessa med 

booleska termer (AND/OR) (Se bilaga 1). I PubMed användes MeSH-termer för att använda 

korrekta ämnessökord, vilka är identiska med de begrepp som användes i CINAHL plus (Se 

bilaga 2). En fritextsökning på termen Sieve gjordes också i både PubMed och CINAHL plus. 

Författarna gjorde även en kompletterande sökning i databaserna Medline och Web of 

Science i försök att finna ytterligare artiklar att inkludera, inga nya artiklar som svarade mot 

litteraturstudiens syfte framkom genom sökningen. Utöver sökningen i databaserna gjordes 

också en manuell sökning i referenslistorna på de i litteraturstudien inkluderade artiklar.  

 

Figur 3. Flödesschema inspirerat av Polit & Beck. Fritt utifrån metod av Polit & Beck (2016).  

 

 

Urval 

Som inklusionskriterier valdes att artiklarna skulle vara publicerade på engelska under åren 

2003–2018 samt peer review granskade, vilket särskilt markerades i sökningen i CINAHL 

plus. Artiklarnas som valdes ut från PubMed kontrollerads så att de var vetenskapliga via 

tidskriftens hemsida. Endast studier där kvantitativ metod användes inkluderades. Både 

artiklar som handlade om reell användning av sållningstriage eller triagetags samt utifrån 

övningsperspektiv inkluderades i studien. Endast prehospital användning eller övning baserat 

på prehospitala fall av triagemetoden inkluderades. I studier med mixad metod användes 

endast det kvantitativa resultatet i analysen. I nästa steg av urvalsprocessen lästes artiklarnas 

titlar och dess relevans för litteraturstudien värderades och endast artiklar som bedömdes 

kunna vara relevanta för studiens syfte gick vidare till nästa steg. Där lästes de utvalda 

artiklarnas abstract och i det tredje steget lästes artiklarna i sin helhet (Se figur 4). Slutligen 

inkluderades sju artiklar som gick vidare till en kvalitetsgranskning. 
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Figur 4. Flödesschema för artikelgranskning. 

 

 

Kvalitetsgranskning av artiklar 

För att säkerställa att endast artiklar med hög eller medelhög kvalitet inkluderades i 

litteraturstudien gjordes en kvalitetsgranskning av de studier som identifierats i 

urvalsprocessen. De identifierade artiklarna analyserades med hjälp av en granskningsmall 

från Örebro universitet. Kriterier för kvalitetsbedömningen var vetenskaplig relevans och 

redlighet, urval och procedur, svarsfrekvens och bortfall, utfallsmått, resultat samt kritiskt 

förhållningssätt (Örebro universitet, 2015). Artiklarna bedömdes först av författarna var och 

en, för att sedan tillsammans diskutera resultatet och göra en sammansatt kvalitetsbedömning 

där artiklarna presenterades som hög, medel eller låg kvalitet. Vid kvalitetsgranskningen av 

studierna fanns i alla studier ett väldefinierat syfte, tydligt beskrivet urval, redovisade bortfall, 

relevanta utfallsmått, tydligt redovisat resultat och i fem av sju artiklar redogörelse för 

begränsningar (Se bilaga 3). Det som saknas i fem av sju artiklar är ett stycke om etiskt 

tillstånd, dock har då det etiska tillståndet inhämtats genom den publicerande tidskriftens 

hemsida vilket därför anses som korrekt. Ingen artikel värderades som låg kvalitet och därför 

kunde samtliga sju artiklar inkluderas i litteraturstudien.  

 

Dataanalys 

Analysen skedde utifrån metod för litteraturstudier såsom beskriven av Polit & Beck (2016).  

I analysen gavs artiklarna nummer från 1–7 efter bokstavsordning på första författares 

efternamn. Detta gjorde för att skapa en bättre struktur och översikt i analysen (Polit & Beck, 

2016). Därefter lästes artiklarna igenom i sin helhet flera gånger av båda författarna för att få 

en tydlig uppfattning av innehållet. Att läsa materialet fler gånger ger en översikt och är en 

viktig del av analysen (Polit & Beck, 2016). Sedan upprättades en artikelmatris för varje 
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enskild artikel (Se bilaga 4–10). I artiklarnas resultatdel markerades sedan faktorer som 

påverkar användandet av sållningstriage och triagetags i masskadesituationer. Liknande 

resultat markerades i olika färger, det framkom då tydligt fyra olika kategorier genom att fyra 

olika färger användes. Resultatet analyserades, bearbetades och sammanfattades i 

artikelmatriserna. Författarna diskuterade de fyra olika färgmarkeringarna som blev till 

kategorier, kategorierna fick övergripande namn efter innehållet (Se tabell 1). Båda författarna 

deltog i analysarbetet som slutligen presenterades i både text och tabellform för att kunna ge 

en tydlig beskrivning av litteraturstudiens resultat (Polit & Beck, 2016). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Att forska kring triagemetoder i samband med masskadesituationer har många svårigheter, 

varav etiska aspekter är en. Det kan vara en orsak till att det finns så få studier som jämför 

olika triagesystem baserat på verkliga händelser, varför man istället använder övningstillfällen 

för att genomföra sådana studier. Forskningsetiska överväganden handlar om att finna en 

balans mellan olika intressen, formella och informella regelverk och slutligen väga nyttan mot 

de risker man kan skapa genom sin forskning (Vetenskapsrådet, 2018). Det främsta målet 

med forskning inom hälso- och sjukvården är att generera ny och viktig kunskap, dock får 

aldrig det syftet ges företräde före forskningsdeltagarnas egna rättigheter och intressen. All 

forskning som omfattar människor måste föregås av en noggrann bedömning där risker och 

andra olägenheter för de individer som inkluderas i forskningsprojektet beräknas. Även nyttan 

med, och de positiva effekterna för de inkluderade, ska undersökas. Även metoder som redan 

är i bruk inom sjukvården, såsom olika triagesystem, måste kontinuerligt utvärderas genom 

forskning avseende kvalitet, effektivitet, säkerhet, ändamålsenlighet och tillgänglighet 

(Helsingforsdeklarationen, 2013). 

Vid genomförandet av litteraturstudier är det viktigt att göra medvetna etiska överväganden 

rörande urval och resultatsammanställning. Författarnas skyldighet är att presentera allt 

material som framkommer, oavsett om de stödjer ett avvikande resultat eller inte. De 

inkluderade studierna i den här litteraturstudien är alltså inte utvalda utefter om de gynnar 

litteraturstudiens resultat eller ej. Om forskningsprocessen eller en del av inkluderade data 

fabriceras eller manipuleras innebär det att forskningsfusk begås (Polit och Beck, 2016). De 

studier som inkluderas i denna litteraturstudie hade tillstånd från etisk kommitté eller 

motsvarande, vilket säkerställdes antingen genom angivelse i artikeln eller genom information 

från publicerande tidskrifts hemsida.  

 

Resultat 

Resultatet baserades på sju vetenskapliga studier utförda i följande länder: Australien (=3), 

Sverige (=2), Storbritannien (=1) och USA (=1). Det sammanlagda antalet deltagare i 

studierna var 1276 personer. Deltagarna i studierna var poliser, ambulanssjukvårdare, militära 

sjukvårdare, sjuksköterskor, ambulanssjuksköterskor samt läkare. I två av de inkluderade 

studierna är det specificerat att det är en bussolycka som hänt, i övriga studier som innefattade 

triagering av skadade redovisades enbart randomiserade patientfall och deltagarna 

presenterades då inte en specifik typ av masskadesituation som inträffat. Demografisk data i 

form av deltagarnas kön och ålder var inte specificerat i flera av studierna och därför 

utelämnas detta från litteraturstudiens resultat. Olika statistiska metoder har använts i 

artiklarna för att undersöka olika faktorer rörande triage. I samtliga artiklar är metoden för 

triagering som studerats sållningstriage, även om detta i vissa fall inte uttryckligen benämnts 
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med just detta namn. I dessa fall är sållningstriage det vedertagna triagesystemet som gäller i 

landet och författarna har kunnat avgöra på beskrivningen av triagemetoden att det rör sig om 

sållningstriage. I de artiklar där triagetags granskas baserades tagsen på sållningstriage. Vid 

analys av studierna har fyra olika övergripande kategorier framträtt: utbildning och övning, 

tidsåtgång, hjälpmedel och användarvänlighet samt yrkesprofession (Se tabell 1). 

 

 

 

Utbildning och övning 

Utbildning och övning i att använda sållningstriage är en faktor som påverkade användandet 

av triagemetoden och triagetags positivt (Kilner & Hall, 2005; Ryan et al., 2018; Rådestad et 

al., 2016). Triagetags används avsevärt mer frekvent vid övningar än vid verkliga 

masskadesituationer (Ryan et al., 2018), men att få utbildning i, öva på, samt att använda 

sållningstriage på regelbunden basis ansågs öka benägenheten och förmågan att korrekt 

använda metoden vid allvarliga händelser (Rådestad et al., 2016). Att öva genom att använda 

sållningstriage och triagetags även vid mindre olyckor ökade också utfallet av korrekt 

triagering och användning av triagetags vid masskadesituationer (Rådestad et al., 2016). I en 

studie som införde att triagetags skulle användas som en daglig rutin vid alla fall som 

inkluderade traumapatienter, inte bara vid masskadesituationer, gjorde att användarna såg 

triagen och tagsen som värdefulla hjälpmedel och därmed förstod fördelarna med 

användandet (Rådestad et al., 2016). Även kortare utbildningstillfällen med repetition av 

kunskapen ökade exaktheten vid triagering (Cuttance, Dansie, & Rayner, 2017). 

Få ambulanspersonal hade reell erfarenhet av att använda sållningstriage, men att ha deltagit i 

övningar och träningstillfällen var en faktor som ökade användningen i reella situationer 

(Ryan et al., 2018; Rådestad et al., 2016). Att ha tidigare erfarenhet av både triageövningar 

 

 

Tabell 1. Översikt av övergripande resultatkategorier. 

 

Författare, Årtal Utbildning 

och övning 

Tidsåtgång Hjälpmedel 

och 

användar-

vänlighet 

Yrkes-

profession 

(1) Cuttance et al. (2017) X  

 

 X  

(2) Field & Norton (2012)  X X  

 

X 

(3) Kilner & Hall (2004) X  X X  

(4) Lampi et al. (2017) X     

(5) Ryan et al. (2018) X 

  

X X  

(6) Rådestad et al. (2016) 

 
X  

 

X X   

(7) Varshney et al. (2012)  X X   
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och övning i form av reella masskadesituationer visade sig ge en mer korrekt utförd triagering 

(Kilner & Hall, 2005; Lampi, Junker, Berggren, Jonson, & Vikström, 2017).  

Konceptutbildningar i akut omhändertagande, av typen AMLS eller PHTLS, var dock inte en 

faktor som visade sig öka användarnas förmåga att utföra sållningstriage korrekt, utan 

förbättrade enbart ambulanspersonalens förmåga att fatta snabbare beslut rörande triagering 

(Lampi et al., 2017).  

 

Tidsåtgång 

Tidsåtgången för att utföra själva triagen var en viktigt faktor gällande hur frekvent triage och 

triagetagsen användes (Field & Norton, 2012; Ryan et al., 2018; Varshney, Mallows, & 

Hamd, 2012). Den genomsnittliga tiden det tog att genomföra en korrekt bedömning enligt 

sållningstriage var 31 sekunder per skadad (Field & Norton, 2012). En faktor för att triagetags 

inte används lika frekvent i verkliga situationer jämfört med i övningar var att en del av 

ambulanspersonalen upplevde att det tog för lång tid att använda tagsen. En annan faktor till 

att triage inte genomfördes var att sjukvårdspersonalen ansåg att det var en kort 

transportsträcka till sjukhus som gjorde att de ansåg att de vann tid på att köra patienten direkt 

till sjukhus istället för att utföra triage (Ryan et al., 2018). Den tidsvinsten användes då 

istället, av den andel som valde att prioritera bort tagsen, till patientomhändertagande (Ryan 

et al., 2018). Även valet av typ av triagetag var en betydelsefull faktor, det eftersom 

medelvärdet för användartiden för att triagera tio patienter varierade mellan 6,8 minuter till 

9,5 minuter (Varshney et al., 2012).  

 

 

Hjälpmedel och användarvänlighet 

Fastän triagetags sågs, av de flesta, som en viktig faktor för att korrekt triagera skadade var 

det inte alltid de användes vid en masskadesituation (Rådestad et al., 2016). Att ha triagetags 

lättillgängliga var en faktor som ökade ambulanspersonalens benägenhet att använda 

sållningstriage också i samband med mindre olyckor (Rådestad et al., 2016). Osäkerhet kring 

hur man skulle använda tags liksom att man inte hittade dem när man behövde gjorde att 

sållningstriage inte utfördes (Cuttance et al., 2017; Ryan et al., 2018; Rådestad et al., 2016).  

Även tagens utformning var en faktor som påverkade triagen gällande användarvänligheten 

(Field & Norton, 2012; Varshney et al., 2012). I en jämförelse mellan flera olika utformade 

triagetags som var anpassade för sållningstriage framkom att ingen tag var mer tillförlitlig än 

de andra, utan det som skiljde dem åt var just användarvänligheten (Field & Norton, 2012). 

Att triagetagsen uppfattades som enkla och tydliga var faktorer som ökade användningen 

(Field & Norton, 2012; Varshney et al., 2012). Förtryckta flödesscheman som utgjorde ett 

beslutsstöd var också en faktor som ökade användarnas benägenhet att utföra sållningstriage 

liksom hur korrekt den blev (Cuttance et al., 2017; Field & Norton, 2012; Kilner & Hall, 

2005). Genom att använda ett sådant förtryckt flödesschema minskade både antalet över- och 

undertriagerade (Kilner & Hall, 2005; Rådestad et al., 2016). Övriga faktorer som den 

prehospitala personalen ansåg som viktiga för att triagetags skulle användas var att det fanns 

utrymme att lägga till egen skriftlig information, att det var enkelt att byta färg/prioritering på 

den skadade samt att tagen var väderresistent (Field & Norton, 2012).  
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Yrkesprofession 

Beroende på vilken yrkesprofession inom sjukvården som utför triagen tar genomförande 

olika lång tid, därför är yrkesprofessionen en faktor som påverkar användandet av 

sållningstriage och triagetags. En jämförelse, vid ett övningstillfälle som ej var i prehospital 

miljö, visade på att det tog något längre tid för sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare att 

utöva en korrekt triagering enligt sållningstriage jämfört med militära sjukvårdare och läkare 

(Field & Norton, 2012). Sållningstriagens enkla utformning gör det möjligt för all prehospital 

personal vid en masskadesituation att utöva triage, således kan även räddningstjänst och polis 

med adekvat utbildning hjälpa till vid triageringen (Kilner & Hall, 2005). Beslutsstöd i form 

av förtryckta flödesscheman över sållningstriage var en faktor som även gav icke-

sjukvårdskunnig personal underlag för att kunna utföra triage och tilldela skadade triagetags 

(Kilner & Hall, 2005).  

 

Evidensgrad 

Litteraturstudiens evidensgrad uppskattas vara måttlig vilket har bedömts utifrån SBU 

(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2007; Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, 2017). Orsaken till att evidensgraden uppskattas till måttlig är för att 

litteraturstudiens resultat utgörs av totalt sju studier, vilka fem har bedömts som medelhög 

kvalitet och två har bedömts som hög kvalitet med hjälp av Örebro universitets 

granskningsmall för kvantitativa studier (Örebro universitet, 2015). Författarna anser att det 

inte finns några allvarliga begränsningar i de inkluderade studiernas kvalitet vilket skulle ha 

dragit ner evidensgraden.  
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Tabell 2. Inkluderade artiklars resultat, deltagare och intervention. 

 

Artikel Författare Land Deltagare Intervention 

Paramedic 

Application of a 

Triage Sieve: A 

Paper-Based 

Exercise  

 

Cuttance, G., 

Dansie, K. & 

Rayner, T. 

(2017). 

 

 

Australie

n 

Ambulanssjukvårdsst

udenter, 

ambulanssjukvårdare 

eller personer med 

högre utbildning 

verksamma inom 

ambulanssjukvård. 

4 grupper: Muntlig genomgång av 

triagesystemet, flödesschema för 

sållningstriage, både muntlig genomgång 

och flödesschema eller ingen 

intervention. 

Australian triage 

tags: A 

prospective, 

randomized 

cross-over trial 

and evaluation of 

user preference. 

 

Field, K. & 

Norton, I. 

(2012) 

 

Australie

n 

Läkare, 

sjuksköterskor, 

ambulanssjukvårdare 

och militära 

sjukvårdare som 

certifierats inom 

MIMMS. 

Triagering av verkliga patientfall i 

pappersformat. 

Triage Decisions 

of United 

Kingdom Police 

Firearms 

Officers Using a 

Multiple-

Casualty 

Scenario Paper 

Exercise. 

 

Kilner, T. & 

Hall, J.F. 

(2004). 

 

 

Storbrita

nnien 

Polis med utbildning 

inom FASTAid. 

Pappersbaserad tvåstegsövning där 

patienter skulle prioriteras utifrån 

prioriteringsgrad grön, gul och röd samt 

avliden. Därefter fick poliserna material 

för sållningstriage men ingen instruktion 

i användandet.  

Pre-Hospital 

triage 

performance 

after 

standardized 

trauma courses. 

 

Lampi, M., 

Junker, J., 

Berggren, P., 

Jonson, C-O. 

& Vikström. 

(2017). 

 

Sverige Ambulans och 

akutmottagningsperso

nal som skulle 

genomgå PHTLS och 

ATLS. 

Deltagarna fick fylla i en tredelad enkät 

före och efter utbildning inom kursen 

ATLS respektive PHTLS. 

The use of field 

triage in disaster 

and mass 

casualty 

incidents: A 

survey of current 

practices by 

EMS personnel. 

 

Ryan, K., 

George, D., 

Liu, J., 

Mitchell, P., 

Nelson, K. & 

Kue, R. 

(2018). 

 

USA Samtliga anställda 

vid 3 olika EMS-

system. 

Anonym enkät rörande tidigare 

erfarenhet av masskadesituationer samt 

triagetaganvändande.  Deltagarna fick 

även frågor rörande vilken triagealgoritm 

som användes.  

Attitudes 

towards and 

experience of the 

use of triage tags 

in major 

incidents: A 

mixed method 

study. 

 

Rådestad, M., 

Lennquist 

Montán, K., 

Rüter, A., 

Castrén, M., 

Svensson, L., 

Gryth, D. & 

Fossum, B. 

(2016). 

 

Sverige Läkare, 

ambulanssjukskötersk

or och 

ambulanssjukvårdare 

verksamma inom 

Stockholms stad.  

Deltagarna fick svara på frågor rörande 

attityd gentemot triagetags och dess 

användning. Därefter implementerades 

att samtliga traumapatienter skulle 

triageras med triagetags.  

     

Disaster triage 

tags: Is one 

better than 

another? 

 

Varshney, K., 

Mallows, J. & 

Hamd, M. 

(2012). 

 

Australie

n 

Akutläkare, 

akutmedicin 

praktikanter och 

sjuksköterskor.  

Deltagarna fick triagera 10 påhittade 

patienter var efter en instruktion kring 

sållningstriage. Deltagarna fick svara på 

frågor rörande tagsens utformning. Tiden 

det tog att utföra triagen klockades.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna har valt att göra en litteraturstudie för att sammanställa befintlig litteratur inom 

området för att översiktligt bedöma de faktorer som påverkar användandet av sållningstriage 

och triagetags vid masskadesituationer. En litteraturstudie ger ökade möjligheter att 

sammanfatta evidensgraden inom problemområdet. För att skapa en struktur i arbetsprocessen 

användes metod enligt Polit & Beck (2016) vilket ökar tillförlitligheten i studien. Författarna 

har i datainsamlings- och datahanteringsprocessen hela tiden varit neutrala, data har inte på 

något sätt formats av författarna utan samtligt resultat som har framkommit har publicerats 

vilket ökar studiens trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2016). Då sållningstriage är ett 

välkänt triagesystem världen över trodde författarna initialt att det skulle finnas ett stort antal 

studier kring denna triagemetod. Därför genomfördes en sammanfattande litteraturstudie av 

faktorer som påverkar användandet av sållningstriage i prehospitala sammanhang. Författarna 

valde att inte genomföra en metaanalys då antalet artiklar inom området sållningstriage vid 

masskadesituationer inte uppnådde ett adekvat antal och det statistiska underlaget i 

kombination med författarnas förkunskaper inte var tillräckligt. Författarna anser ändå att rätt 

metod för litteraturstudiens syfte har valts och att resultatet representerar en trovärdig tolkning 

av data vilket styrker studiens tillförlitlighet. Inga direkta motsägande resultat har heller 

framkommit under studiens gång.  

 

Diskussion av sökstrategi 

Enligt SBU behövs det utföras en grundlig litteratursökning i minst två databaser för att 

datainsamlingen ska anses vara tillräcklig (Statens beredning för medicinsk utvärdering, 

2017).  I och med valet att enbart göra sökningen i databaserna CINAHL plus och PubMed, 

inklusive kompletterande sökningar i Medline och Web of Science, finns det risk att studier 

som inte är publicerade i tidskrifter som indexerar dessa databaser inte ingick i studien. I 

artikelsökningen redovisas att författarna fick ett stort antal träffar på titel- och abstractnivå. 

Anledningen till det var att den initiala sökningen medvetet gjordes bred, för att inte missa 

relevanta källor. I databaserna finns flera liknande ämnesord och snarlika söktermer som 

samtliga användes. Att författarna valde att använda databasernas egna ämnesord, Major 

headings och MeSH-termer, ökar chansen att fånga upp relevanta artiklar (Polit & Beck, 

2016). Vid utformningen av sökorden gjorde författarna flera testsökningar för att identifiera 

genom vilka kombinationer av sökorden som frambringade flest träffar. Författarna valde 

exempelvis att kombinera sökorden Triage och Sieve med ”OR” i sökningen eftersom alla 

artiklar innehållande sållningstriage inte framkom genom att ”AND” användes. Ett sökord 

som i efterhand uteslöts var Prehospital eftersom det gjorde sökningen allt för snäv och 

träffarna blev då få. Anledningen till det är att flera av studierna som belyser sållningstriage är 

baserade på övningar och sker således inte i prehospital miljö, övningarna är dock i de flesta 

fall baserade på verkliga händelser från reella masskadesituationer. Ambulanssjukvårdens 

utformning ser olika ut i olika länder, med bland annat skillnader mellan vilken utbildning 

personalen i ambulansen har och därmed benämns även den personal som arbetar prehospitalt 

på olika sätt. Enligt författarna kan detta vara en bidragande orsak till att de söktermer som 

innefattar ambulanssjukvård och triage vid prehospital sjukvård kan vara svåra att identifiera. 

Av denna anledning valde författarna att fokusera på faktorer som påverkade användandet av 

sållningstriage vid prehospitalt bruk oavsett utövare, istället för att begränsa sökningen kring 

exempelvis enbart ambulanssjuksköterskors användande av metoden. Om endast 

ambulanssjuksköterskor eller sjuksköterskor inkluderats hade sannolikt studien inte kunnat 
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genomföras då endast ett fåtal av de inkluderade studierna fokuserade på just denna 

yrkeskategori. Initialt planerade författarna att begränsa urvalet till artiklar publicerade de 

senaste tio åren, vid den första sökningen blev dock antalet träffar för få och sökningen 

utökades då till 15 år för att få fler relevanta sökträffar. En bred sökning ökar chanserna att 

inte missa någon relevant artikel och ses som en styrka (Polit & Beck, 2016). Något som 

ytterligare styrker studiens trovärdighet är att den systematiska analysprocessen har skett i 

öppenhet och under överinseende av en handledare, vilket kan sägas vara en variant på 

triangulering, samt att författarna väljer att diskutera svagheter med vald metod (Forsberg & 

Wengström, 2016).  

 

Tidigare forskning och evidensgrad 

Initialt var författarnas önskemål att enbart inkludera studier kring användandet av 

sållningstriage i reella situationer, men bristen på data gjorde att författarna tvingades att även 

inkludera studier med övningar för att få ihop ett relevant antal artiklar. Författarna hade 

initialt som ambition att även inkludera kvalitativa studier för att belysa triageutövarens 

upplevelse av sållningstriage, men även där begränsades författarna av bristen på forskning. 

Ingen renodlad kvalitativ studie hittades, det framkom dock en studie med mixad metod. Den 

kvalitativa delen ur den studien exkluderades eftersom författaren inte hittade någon mer 

kvalitativ forskning inom området.    

Granskningsmallar användes för att öka trovärdigheten i kvalitetsgranskningen (Polit & Beck, 

2016). Att författarna granskade de sju inkluderade artiklarna var för sig, för att sedan 

gemensamt värdera det slutgiltiga resultatet avseende låg, medel eller hög kvalitet ger ökad 

trovärdighet (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2007). 

Litteraturstudiens tillförlitlighet ökade således efter genomförd kvalitetsgranskning eftersom 

att samtliga inkluderade artiklar bedömdes ha god vetenskaplig kvalitet. Något som dock 

skulle kunna dra ner studiens trovärdighet är författarnas bristande kunskap gällande 

kvalitetsgranskning, det finns i och med det en möjlighet att artiklarna kan ha värderats 

felaktigt. En orsak till att den sammantagna evidensgraden för litteraturstudien inte bedöms 

som högre än medel är därför att studierna som är inkluderade inte är av typen RCT-studier 

som har högst bevisvärde. Något som ytterligare styrker den måttliga evidensgraden är att 

resultatet avger en grad av samstämmighet, resultatet pekar i samma riktning och är således 

inte motsträvigt (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2007). Sundnes & 

Birnbaum (2003) diskuterar hinder för forskning på masskadesituationer och utvärdering av 

triagesystem och identifierar svårigheter med otillräckliga enhetliga definitioner, ofullständig 

och felaktig dokumentation och brist på specificerade indikationer för specifika aspekter av 

masskadesituationer. Författarna anser ändå att generaliserbarheten för litteraturstudien är 

måttlig. Det eftersom litteraturstudien täcker flera olika länder, flera typer av situationer och 

sammanhang, jämfört med vad enstaka fristående studier gör. De flesta av de inkluderade 

studierna är baserade på patientfall från verkliga händelser taget ur olika typer av 

traumaregister samt att de som utförde triagen är verklig sjukvårdspersonal eller personal som 

arbetar med triagering till vardags, det ökar också trovärdigheten i litteraturstudiens resultat. 

Att samtliga av de sju inkluderade artiklarna är skrivna av olika författare stärker också 

studiens trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2016). 
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Resultatdiskussion 

Utbildning och övning, tidsåtgång, hjälpmedel, användarvänlighet samt yrkesprofession 

identifierades i litteraturstudien som faktorer som påverkar användningen av sållningstriage 

och triagetags i samband med masskadehändelser prehospitalt. Som en del av 

ambulanssjuksköterskans arbete i samband med masskadesituationer ingår det att på ett 

korrekt sätt kunna triagera de skadade på skadeplatsen för att så många skadade som möjligt 

ska överleva och återfå hälsan. Detta ställer höga krav på ambulanssjuksköterskan gällande 

hens förmåga att bedöma de skadade och vem/vilka av de skadade som bör erhålla vård samt i 

vilken ordning detta bör ske. Resultatet visar också att långt ifrån alla som arbetar inom 

ambulanssjukvård har reell erfarenhet av att använda sållningstriage i en skarp situation, men 

att regelbunden utbildning och praktisk träning kan öka användandet och hur korrekt triagen 

utförs. Dessa kunskaper som ambulanspersonalen via övning och utbildning utvecklar kan 

vara direkt avgörande för de skadade vid en masskadesituation. Att triagera en skadad med 

sållningstriage tar cirka en halv minut vilket en del av ambulanspersonalen ansåg som för lång 

tid, vilket i sin tur gjorde att de prioriterade bort triagen. Det kan i värsta fall få förödande 

konsekvenser för den enskilda drabbade patienten, men också vara negativt ur ett större 

perspektiv om sjukvårdens resurser inte används på ett optimalt sätt. Triagetags uppfattades 

som ett värdefullt hjälpmedel på skadeplatsen för att markera vilken prioriteringsnivå de 

skadade fått. Det underlättade att skapa en översiktlig bild om vilka som ska omhändertas 

först samt hur många skadade inom varje prioritet det fanns.  

Litteraturstudiens resultat tyder på att utbildning och övning är en faktor som ökar 

användandet av sållningstriage och triagetags. Ytterligare en studiestryker resultatet att brist 

på utbildning är en negativ faktor för sjuksköterskor som utövar triage (Chung, 2005). 

Ambulanssjuksköterskan främsta och viktigaste uppgift vid en masskadesituation är att göra 

en korrekt klinisk bedömning av de skadade. En sjuksköterska behöver tre olika typer av 

färdigheter för att kunna utföra en korrekt triagering: erfarenhet, kunskap och personlig 

kapacitet. Erfarenhet, som fås via bland annat utbildning och övning, presenteras som en 

faktor som kan öka säkerheten. Erfarenhet kan också fås genom att kollegor med större 

erfarenhet delar med sig av sina tidigare upplevelser till kollegor med mindre erfarenhet. 

Kunskap är ett viktigt verktyg för att kunna göra en korrekt bedömning, risken för 

övertriagering ökar när kunskapsnivån är lägre. Även den personliga kapaciteten spelar in vid 

triagering av patienter (Andersson, Omberg, & Svedlund, 2006). 

 

Faktorer som minskade sannolikheten för att tagsen skulle användas i en reell situation var 

osäkerhet kring användandet, kort transportsträcka till sjukhuset och andra logistiska skäl. En 

del tags hade ett flödesschema förtryckt på vilket ökade antalet korrekt triagerade skadade. 

Detta kan vara ett enkelt sätt att öka korrekthet och användandet av sållningstriage. En faktor 

som ökade användande var att triagetagsen fanns lättillgängliga, var enkelt utformande, att det 

fanns plats att lägga till egen information på samt att det var enkelt att byta prioritet/färg på 

respektive patient. Även här kan regelbunden träning och övning i att använda tagsen vara en 

viktig faktor för att öka användandet i en reell situation. I en studie som ingick i 

litteraturstudien visades specifikt att användningen av tagsen vid masskadesituationer ökade 

om ambulanspersonalen även använde triagetags även i det dagliga arbetet (Rådestad et al., 

2016). Det är ett intressant resultat som stärker idén om att regelbunden träning skulle kunna 

vara gynnsamt för ovanliga händelser. Även att förvaring och placering av tagsen påverkade 

användningen i reella situationer kan lätt påverkas (Cuttance et al., 2017; Ryan et al., 2018; 

Rådestad et al, 2016). Enligt författarnas kännedom är det vanligt att triagetagsen förvaras 
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dolt, eftersom de används så sällan. En mer synlig placering i ambulansen skulle kanske 

kunna påminna om dess existens och inbjuda till att använda sållningstriage i fler situationer. 

Ett mer frekvent användande skulle i sin tur skulle kunna bidra till att ambulanspersonalen 

känner sig mer bekväm med sållningstriage och användande av triagetags vilket troligen 

skulle underlätta vid stora masskadesituationer.  Enligt Rådestad et al. (2016) ansåg inte 

ambulanspersonalen att det är troligt att ett triagesystem som inte används till vardags ska 

fungera vid en sådan kaotisk situation som en masskadesituation.  

 

Vid en masskadesituation är tillgången på sjukvårdspersonal sannolikt begränsad och då krävs 

det att även icke-sjukvårdsutbildad personal kan hjälpa till vid triageringen. Sållningstriages 

enkla utformning gör att även icke-sjukvårdskunnig personal, med adekvat utbildning, kan 

bistå vid triageringen (Kilner & Hall, 2005). Sjukvårdsinsatsen vid en masskadesituation leds 

av ambulansen och det är av stort värde att ett snabbt och välfungerande samarbete upprättas 

med polis och räddningstjänst för att kunna arbeta gemensamt kring att optimera 

patientomhändertagandet och prioritera en snabb avtransport till sjukhus (Jande-Waldau et al., 

2003). Om tagsen har ett förtryckt flödesschema som utgör ett beslutsstöd kan det också öka 

möjligheten för icke-sjukvårdsutbildad personal att utföra korrekt triage (Kilner & Hall, 

2005).  

 

Oberoende av vilket triagesystem som används är triagesystemen könsneutrala. 

Triageprocessen ser således likadan ut oavsett om ambulanssjuksköterskan eller patienten är 

man eller en kvinna och bedömningen och parametrarna är desamma. I de flesta av de sju 

studierna som inkluderades i litteraturstudien saknades demografisk data gällande kön och 

därför har detta utelämnats i resultatet då det inte går att dra några slutsatser ifrån det. En 

studie gjord i Sverige tyder dock på att kvinnliga traumapatienter i större utsträckning 

undertriageras (Rubenson Wahlin et al., 2016). Manliga patienter fick oftare prioritet T1 

(röd), transporterades oftare direkt till ett sjukhus specialiserat på traumavård och tilldelades 

oftare den högsta prehospitala kompetensen jämfört med kvinnor. Detta kan, enligt Rubenson 

Wahlin et al. (2016), bero på att symtomen hos kvinnor kan vara mer diffusa och inte på att 

triageverktygen triagerar kvinnor annorlunda. Studien är inte utförd med hjälp av 

sållningstriage, men just eftersom triagesystemen ska vara könsneutrala, bedömer författarna 

att resultatet är generaliserbart även till andra triagesystem så som sållningstriage. Det är dock 

möjligt att även sållningstriage i masskadesituationer skulle behöva anpassas till kön, precis 

som man anpassar systemen till ålder. En gravid kvinna löper till exempel andra risker än en 

man i samband med svåra skador och trauma (Lundberg, 2016), vilket sållningstriage inte tar 

någon hänsyn till.  Kännedom om en mer diffus symtombild även hos allvarligt skadade 

kvinnliga traumapatienter är viktig och kan bidra till att anpassa och förbättra den 

prehospitala vården för den målgruppen. 

 

Triage är en central företeelse för ambulanssjuksköterskans yrkesutövning. 

Ambulanssjuksköterskan förväntas kunna agera och hantera ett stort antal skadade i samband 

med svåra olyckor. Genom triage bedöms samtliga patienter utifrån samma kriterier oavsett 

skadepanorama. Vid masskadesituationer där antalet skadade överskrider tillgängliga resurser, 

så blir triagen ett verktyg för att kunna skilja vilka patienter som behöver omedelbar hjälp 

ifrån de som kan vänta på transport eller till och med på egen hand ta sig till närmaste sjukhus 

(Castle, 2006). Att använda sållningstriage kan därför sägas vara att säkerställa att resurserna 

användas på ett effektivt och korrekt sätt till förmån för rätt patient vilket i ett 
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samhällsperspektiv är nödvändigt i dessa situationer. Samtidigt innebär denna typ av 

arbetsmetod att ambulanssjuksköterskan ställs inför etiska konflikter eller dilemman som 

skiljer sig jämfört med många av de etiska besluten som fattas under normala omständigheter 

(Mallia, 2015). De vanliga rutinerna och etiska aspekterna kan behöva förbises. Ett etiskt 

dilemma vid en masskadesituation kan vara att varje enskild ambulanssjuksköterska kan 

komma att behöva självständig bestämma om en person som är livshotande skadad kommer 

att behöva för många resurser och istället måste bortprioriteras till förmån för andra skadade 

med större chans till överlevnad (Moskop & Iserson, 2007). Det kan innebära att 

ambulanssjuksköterskan med ledning av sållningstriagens beslutsstöd tvingas att prioritera 

bort patienter som i andra situationer hade fått mycket vård. Ambulanspersonalens önskan är 

ofta att vårda och hjälpa patienten till varje pris och att vid en masskadesituation ignorera 

denna önskan kan orsaka etiska tvivel (Good, 2008; Wagner & Dahnke, 2015). Enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen ska den som har störst behov av hälso- och sjukvård ges företräde till vård 

(SFS 2017:30). Vilket innebär att om prioriteringar måste ske bland åtgärder ska vårdens 

resurser ges till de mest behövande, de som är mest allvarligast skadade men fortfarande har 

en chans till överlevnad (Khorram-Manesh, Montán, Hedelin, Kihlgren, & Örtenwall, 2011). 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor ska sjuksköterskan verka för jämlikhet och social 

rättvisa när det gäller fördelning av resurser, tillgång till hälso- och sjukvård och andra vård 

och omsorgstjänster (Svensk sjuksköterskeförening, 2012b). Vid användning av 

sållningstriage kommer därmed den etiska principen ”behovs- och solidaritetsprincipen” 

därför att stå i strid med ”rättviseprincipen”. Rättviseprincipen innebär att det vore oetiskt att 

behandla olika personer olika om det inte finns relevanta etiska skillnader mellan dem. 

Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att resurser bör satsas på de individer där störst 

behov finns (Thorsén, 1997). Sjuksköterskor som arbetar i katastrofsituationer kan uppleva 

flera etiska konflikter av den här typen, vilket kan leda till svårigheter att utföra sitt arbete och 

lidande för sjuksköterskan efteråt (Hugelius, Adolfsson, Örtenwall, & Gifford, 2017). Även 

etiska aspekter kring användandet och effekterna av att använda sållningstriage är därför 

något som ambulanssjuksköterskan behöver diskutera och reflektera över redan innan hen 

befinner sig i masskadesituationen och ställs inför dessa svåra beslut. Det är av stor vikt att 

ambulanssjuksköterskan får träning i etiskt beslutsfattande (Mallia, 2015). 

 

Användandet av sållningstriage prehospitalt i masskadesituationer kan ha avgörande 

betydelse för de skadades överlevnad och hälsa. En förutsättning för att triage ska bidra till 

just ökad överlevnad och hälsa för drabbade patienter i samband med en masskadesituation är 

att de metoder som används är validerade. I bakgrundsarbetet till den här litteraturstudien 

konstaterades att validiteten för sållningstriage som metod är bristfällig, trots att metoden 

rekommenderas av flertalet aktörer och ingår i många internationella koncept för hantering av 

svåra händelser. Eftersom sållningstriage och användandet av triagetags inte används frekvent 

i det dagliga arbetet, utan enbart vid masskadesituationer, krävs det att systemet är enkelt att 

använda trots att många anställda inom ambulanssjukvården är ovana med det. 

 

Slutsats 

Triage är en arbetsmetod som används för att optimera sjukvårdens resurser liksom 

omhändertagandet av den enskilda skadade personen i samband med masskadesituationer. För 

att öka användningen av sållningstriage och triagetags i samband med masskadesituationer 

prehospitalt behövs regelbunden utbildning och övning eftersom det är en viktig faktor för att 

öka patienternas möjlighet till ett objektivt och korrekt omhändertagande utifrån deras 
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medicinska behov. Likaså behöver användarvänligheten hos triagetagsen vara hög, det 

behöver också finnas beslutsstöd i form av flödesscheman och att hjälpmedlen i form av 

triagetags är lättillgängliga.  

 

Klinisk tillämpning och förslag till vidare forskning 

För att öka användningen av sållningstriage och triagetags i samband med 

masskadesituationer kan, baserat på litteraturstudiens resultat, det rekommenderas förtryckta 

beslutsstöd på triagetagsen, samt en central placering av korten och hjälpmedlen i 

ambulanserna. Vidare behöver utbildning och regelbunden övning av metoden ske. Både 

ambulanssjuksköterskan och annan personal som i samband med masskadesituationer kan 

komma att utföra triage på skadeplatsen behöver få sådan övning. En modell för att göra detta 

är att använda metoden också i mer vardagliga händelser.   

Sverige saknar än så länge ett nationellt system för triage i masskadesituationer, även om 

sållningstriage är den metod som ingår i olika ledningskoncept för ambulanssjukvårdens 

arbete vid svåra händelser såsom masskadesituationer. Denna litteraturstudie har visat att 

triage i masskadesituation är ett område inom den prehospitala akutsjukvården där det saknas 

kunskap, både kvantitativ och kvalitativ forskning saknas. Vidare studier skulle förslagsvis 

riktas mot att frambringa ett system som kan appliceras på nationell nivå. De prehospitala 

triagesystemen för masskadesituationer skiljer sig i nuläget åt i Sverige, vilket kan skapa 

praktiska svårigheter att lära sig en metod och att upprätthålla kompetensen för att använda 

den hos den enskilde triageutövaren. I många länder, bland annat grannlandet Norge, finns ett 

utvecklat nationellt system och ett liknande initiativ vore önskvärt även i Sverige (Carlqvist, 

2017). En gemensam triagemetod skulle sannolikt öka patienternas möjlighet till 

likabehandling än om flera olika metoder används parallellt på samma skadeplats. Därför 

behövs fler studier av hög kvalitet där själva triagemetoden som sådan utvärderas, innan 

studier kring användandet av den kan genomföras. Kring själva användandet och att 

genomföra sållningstriage i reella situationer behövs fler studier där framför allt kvalitativa 

studier av både ambulanspersonalens men också patienternas upplevelser och erfarenheter av 

detta studeras. 
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85 

* Peer reviewed 
  

** Peer reviewed, english language 
  

*** Peer reviewed, english language, published date: 20030101-20181231 
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Bilaga 2: Sökmatris i PubMed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. 

Sökmatris 

PubMed 

    

Datum Sökning Sökord Begränsning     Resultat 

20180206 #1 Triage [MeSh] 
 

18387 

20180206 #2 Sieve 
 

4651 

20180206 #3 Mass Casualty Incidents [MeSh] 
 

1656 

20180206 #4 Disasters [MeSh] 
 

67683 

20180206 #5 Triage [MeSh] OR sieve AND Mass Casualty Incidents [MeSh] 

OR Disasters [MeSh] 

1717 

20180206 #6 Triage [MeSh] OR sieve AND Mass 

Casualty Incidents [MeSh] OR Disasters 

[MeSh] 

          * 1138 

20180206 #7 Triage [MeSh] OR sieve AND Mass 

Casualty Incidents [MeSh] OR Disasters 

[MeSh] 

          ** 1056 

     

* Published date 20030101-20181231 
  

** Published date 20030101-20181231 AND english language 
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Bilaga 3: Översikt av kvalitetsgranskning 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Översikt 

av 

kvalitetsgranskning 

   

 

 

     

Författare 

Årtal 

Finns ett 

väldefinierat 

syfte? 

Finns 

etiskt 

tillstånd? 

Tydligt 

beskrivet 

urval? 

Finns ev. 

bortfall 

beskrivet? 

Användes 

relevanta 

utfallsmått? 

Tydligt 

redovisat 

resultat? 

Finns 

redogörelse för 

begränsningar? 

Sammanvägd 

bedömning 

av kvalitén 

         

         

(1)Cuttance et al. (2017)  X X X X X X X Hög 

(2)Field & Norton (2012) X X X X X X X Medel 

(3)Kilner & Hall (2005) X - X X X X - Medel 

(4)Lampi et al. (2017) X - X X X X - Medel 

(5)Ryan et al. (2018)  X - X X X X X Medel 

(6)Rådestad et al. (2016)  X - X X X X X Hög 

(7)Varshney et al. (2012) X - X X X X X Medel 
                  

Ja = X 
        

Nej = - 
       

 

Ej tillämpligt = * 
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Bilaga 4: Artikelmatris (1) 
Referens/Land Syfte Metod och design  Resultat Värdering 

Cuttance, G., 

Dansie, K. & 

Rayner, T. (2017). 

 

  

Paramedic 

Application of a 

Triage Sieve: A 

Paper-Based 

Exercise  

 

 

Prehospital and 

disaster medicine 

2017;32(1):3-13. 

 

 

DOI:   
10.1017/S1049023

X16001163 

 

 

Australien 

 

Att undersöka 

hur teoretisk 

kunskap och 

användandet av 

ett flödesschema 

ökade 

noggrannheten 

av triage sieve. 

 

 

 

Inklusionskriterier: Ambulanssjukvårdare eller person med högre utbildning 

verksam inom ambulansen, även personer som var under utbildning till 

ambulanssjukvårdare inkluderades.  

 

Design: Intervention-kontroll.  

 

Urval och datainsamling:  Datainsamlingen skedde från 11 mars – 18 juni 

2014 under ”the SAAS Annual Professional Development Workshop days”. 

Ingen deltagare kontaktade direkt utan ett informationsblad skickades till 

gruppledare för spridning till gruppen. 292 ambulanssjukvårdare inkluderades 

i studien. Deltagarna delades in i fyra separata grupper: 1 kontrollgrupp och 3 

interventionsgrupp där de fick antingen en kortare muntlig genomgång av 

triage sieve (educational review session*) eller ett flödesschema på triage 

sieve (aide-memoir*). En grupp fick både den muntliga genomgången och 

flödesschemat medan en grupp inte fick något (kontrollgruppen).  

 

Alla deltagarna, oavsett tilldelad grupp, skulle sedan triagera samma skadade 

enligt triage sieve genom användandet av ett formulär. Masskadesituationen 

var en bussolycka med 20 skadade. Tidsgränsen var 10 minuter. 

 

Bortfall: - 

 

Dataanalys: Statistisk analys. Demografiska data kalkylerades genom 

Microsoft Excel kalkylblad. Medelvärdet av korrekt triagerade, 

undertriagerade och övertriagerade jämfördes mellan grupperna med One-

way ANOVA genom SPSS.  

 

*Educational review session: Den muntliga genomgången bestod av en 

powerpoint och var tänkt att fräscha upp minnet kring triage sieve för 

deltagarna, även en kort frågestund efteråt ingick (max fem minuter). 

*Aide-memoir: Översiktsbild/stöddokument/lathund på kriterierna för de 

olika prioriteterna enligt triage sieve.  

Kontrollgruppen som inte fick varken 

flödesschemat eller den muntliga 

genomgången hade 47% korrekta 

triageringar, 37% var 

undertriagerade, 16% var 

övertriagerade.  

 

Deltagarna som fick flödesschemat 

hade 90% korrekta triageringar. 

 

Deltagarna som fick genomgången 

hade 77% 

 

Deltagarna som både fick 

genomgången och flödesschemat 

hade 89% korrekt triagering.  

 

Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan antalet övertriagerade i de 

olika grupperna. 

 

94% av deltagarna hade genomgått 

träning i triage sieve tidigare.  

 

Endast 59,59% visste vart 

triageverktygen fanns i ambulansen. 

 

 

Siffrorna är redovisade som 

medelvärde ±SD (P <.05). 

Tydlig redovisning av 

kunskapsområdet och tydligt 

beskriven metoddel, inget 

bortfall. Resultatet är väl 

beskrivet i både tabell- och 

textform, även demografiska 

data finns redovisade. 

 
 

 

Ingen poweranalys har 

genomförts, även förslag på 

vidare forskning saknas. 

 

Kvalitetsbedömning: 

Hög vetenskaplig kvalitet. 
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Bilaga 5: Artikelmatris (2) 
Referens/Land Syfte Metod och design  Resultat Värdering 

Field, K. & Norton, 

I. (2012) 

 

Australian triage 

tags: A prospective, 

randomized cross-

over trial and 

evaluation of user 

preference. 

 

Emergency 

Medicine 

Australasia (2012) 

24, 321–328 

 

DOI:  

10.1111/j.1742-

6723.2012.01573.x 

 

Australien. 

 

Att undersöka 

om en typ av 

triage markör är 

bättre än andra, 

baserad på 

objektiva 

parametrar (tid, 

noggrannhet) 

och subjektiva 

parametrar 

(användarvänlig

het). 

 

Syftet var också 

att undersöka 

hur lång tid det 

tar att triagera 

med triage sieve 

och triage sort.  

 

 

Inklusionskriterier: Samtliga skadade ur traumadatabasen JTTR mellan år 

2005 och 2010.  

 

Design: Prospektiv randomiserad cross-over metod. 

 

Urval och datainsamling: Bekvämlighetsurval. Information från 

avidentifierade patientjournaler samlades in tills det fanns tillräcklig 

information för 125 patientfall. Det var 125 blandade patientfall, ingen 

specifik masskadesituation presenterades i studien. 29 frivilliga deltagare 

valdes ur en grupp av läkare (9), sjuksköterskor (12), ambulanssjukvårdare 

(3) militära sjukvårdare (5) som certifierats inom MIMMS. 

 

Patientfallen delades slumpmässigt in i fem olika grupper med 25 fall i varje. 

Deltagarna fick sedan triagera fallen genom en pappersbaserad övning. Fem 

olika triagetags inkluderades i studien, alla deltagarna skulle använda alla 

fem vid något tillfälle. Slumpen avgjorde vilken triagetag som varje enskild 

deltagare använde vid varje triagering med 25 fall. Varje deltagare fick sedan 

rangordna triagetagsen från 1-5 utifrån vilka de tyckte var bäst och motivera 

varför.  Alla deltagare i studien klockades också vid varje triagering för att 

kunna undersöka hur lång tid triageringen tog.  

 

Tagsen som inkluderades i studien var: Australian Defence Force 

”droptags”, Cruciform tags, Victoria and Tasmania tags, METTAGs och 

SMART tags. 

 

Efter den pappersbaserade övningen fick deltagarna på tid genomföra en 

komplett triagering enligt triage sieve på två friska volontärer, sedan skulle 

deltagarna även använda triage sort på samma volontärer under tidtagning.  

 

Bortfall: 1, en övning som var ofullständigt ifylld exkluderades. 

 

Dataanalys: Statistisk analys.   

 

*MIMMS: Major incident medical management and support.  

SMART-tag var den typ av 

triagetag som föredrogs av 

användarna. Den föredrogs för 

att den hade algoritmen tryck 

på, det fanns plats att skriva, det 

var enkelt att byta prioritet/färg, 

stora tydliga siffror med 

prioriteten, klara och starka 

färger och var väderresistent.  

 

 

Avseende triagering var triage 

sieve ej lika tillförlitligt som 

triage sort, triage sort fångade 

upp fler antal korrekta 

triageringar. 

 

 Ingen triagetag var mindre 

tillförlitlig än den andra.  

 

Den genomsnittliga tiden att 

genomföra triage sieve var 31 

sekunder och 60 sekunder för att 

genomföra triage sort.  

 

Det tog längre tid för 

sjuksköterskorna och 

ambulanssjukvårdarna att 

genomföra både triage sieve och 

triage sort i jämförelse med för 

de militära sjukvårdarna och 

läkarna. 

 

  

Syfte och relevans för studien är 

tydligt beskrivet, även 

datainsamlingen och analysen är 

väl beskrivna. Relevanta 

utfallsmått. 

 

 

Poweranalys saknas.  

Urvalsgruppen är liten och 

heterogen samt utvald genom 

bekvämlighetsurval vilket drar ner 

kvalitén. Det saknas förslag på 

fortsatt forskning. 

 

Kvalitetsbedömning: 

Medel vetenskaplig kvalitet.  
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Bilaga 6: Artikelmatris (3) 
Referens/Land Syfte Metod och design Resultat Värdering 

Kilner, T. & Hall, 

J.F. (2004). 

 

  

Triage Decisions of 

United Kingdom 

Police Firearms 

Officers Using a 

Multiple-Casualty 

Scenario Paper 

Exercise. 

 

Prehospital and 

disaster medicine 

20(1):40-46. 

 

DOI:  
10.1017/S1049023

X00002132 

 

 

Storbritannien 

 

Att undersökta 

hur poliser 

fattar beslut 

kring triage 

sieve med och 

utan 

beslutsstödsm

aterial.  

 

 

 

 

Inklusionskriterier: Polis och gått kursen FASTAid*. 

 

Design: Prospektiv kvantitativ studie, experimentell design.  

 

Urval och datainsamling: Bekvämlighetsurval, 82 poliser som hade gått en 

sjukvårdskurs (FASTAid) mellan februari och juni 2003 rekryterades till studien.  

 

Data samlades in under en pappersbaserad tvåstegsövning som innehöll kortfattad 

klinisk status på 20 vuxna och 10 barn som deltagarna skulle triageras. Ingen 

specifik information presenterades gällande typ av olycka, deltagarna fick enbart 

information om att det var en masskadesituation med 30 skadade. Varje övning 

hade en tidsgräns på 15 minuter. 

 

Övning 1: Deltagarna tillfrågades om prioriteringsnivå 1, 2, 3 eller död gällande 

alla fallen.  

 

Övning 2: Deltagarna fick beslutsstödmaterial (triage sieve algoritmen/lathund för 

de olika kriterierna för prioriteringsnivåerna och pediatrisk triage-tejp) men ingen 

information om hur de skulle använda materialet. Deltagarna skulle då prioritera 

samma fall enligt samma prioriteringsnivåer med hjälp från materialet. 

 

*FASTAid: En kurs innehållande snabbt patientomhändertagande enligt ABC.  

 

 

Data angående deltagarnas tidigare erfarenhet av triage- och triageträning 

samlades också in för att se om de med mer erfarenhet presterade bättre.  

 

Bortfall: 100% svar. 1 deltagare exkluderades dock då hen angav flera 

svarsalternativ på flera frågor.   

 

Dataanalys: Individuella jämförelser mellan poäng i övning 1 och övning 2 med 

hjälp av statistisk metod, Wilk’s Lambda användes för jämförelse av poängen 

mellan övningarna. 

 

Signifikant ökning av korrekt 

triagering med hjälp av 

beslutsstödsmaterialet. Det var 

också en signifikant minskning av 

över- och undertriagerade vid 

övning 2 när 

beslutsstödsmaterialet användes. 

 

Signifikant skillnad mellan de 

poliser som tidigare haft erfarenhet 

av triageövning och de utan 

erfarenhet, de med erfarenhet 

presterade något bättre. 

 

 

Tydligt beskrivet 

kunskapsområde som 

motiverar till studiens 

genomförande. Urval och 

datainsamling är väl 

beskrivet, litet bortfall och 

hög svarsfrekvens. 

Resultatet är redovisat i 

både skrift och tabeller. 

 

Det saknas demografiska 

data över deltagarna i 

studien och även förslag på 

fortsatt forskning saknas. 

Det framgår heller inte 

vilka av forskarna som 

gjort vad i studien.   

 

  

 

 

Kvalitetsbedömning: 

Medel vetenskaplig 

kvalitet.  
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Bilaga 7: Artikelmatris (4) 
Referens/Land Syfte Metod och design Resultat Värdering 

Lampi, M., Junker, 

J., Berggren, P., 

Jonson, C-O. & 

Vikström. (2017). 

 

 

Pre-Hospital triage 

performance after 

standardized trauma 

courses. 
 

Scandinavian 

Journal of Trauma, 

Resuscitation 

and Emergency 

Medicine (2017) 

25:53 

 

DOI:    

10.1186/s13049-

017-0395-8 
 

Sverige. 

 

 

 

Att utvärdera kunskaper 

inom triage vid en 

masskadesituationsövning.  

Inklusionskriterier:  

 

Design: Prospektiv tvärsnittsstudie. 

 

Urval och datainsamling: Tre aspekter av triage hanterades i en 

enkät som deltagare i två grupper inom ATLS och PHTLS fick 

besvara. Aspekterna var, beslutsfattande, prioritering av 15 

påhittade patienter vid en bussolycka samt prioritering för 

evakuering. 153 deltagare vid ATLS och 175 PHTLS deltagare 

fick fylla i ett frågeformulär innan och efter respektive 

genomgången kurs. Svarsfrekvensen var 90% respektive 95%. 

 

Bortfall: Inget redovisat bortfall. 

 

Dataanalys: Kolmogorov-Smirnovtest användes för att bedöma 

normalfördelningen i undersökningsgrupperna. För att upptäcka 

signifikanta skillnader mellan den första och andra delen av 

frågeformuläret användes Kruskal-Wallis test tillsammans med 

Dunn’s flervalsjämförelse test. Resultat från den sista delen av 

formuläret jämfördes med hjälp av chi2 test.  

 

*ATLS- Advanced Trauma Life Support 

*PHTLS – Pre-Hospital Trauma Life Support 

 

 

En signifikant förbättring kunde ses 

mellan pre- och posttest i PHTLS-

gruppen rörande beslutsfattande. Ingen 

förbättring kunde ses i någon av 

grupperna rörande prioritering av de 

skadade från bussolyckan eller 

identifiering av de allvarligast skadade 

patienterna för omedelbar evakuering. 

Enbart en märkbar skillnad kunde ses 

bland deltagarna som hade tidigare 

erfarenhet i övningar eller verkliga 

masskadesituationer.  

 

Väl beskriven metod, 

författarna beskriver vad 

var och en har bidragit med 

i studien. Antalet deltagare 

är relativt stort och är 

representativt för det 

fenomen som författarna 

vill undersöka. Resultatet 

och studiepopulationen är 

tydligt presenterat. 

Relevanta analysmetoder 

har använts för att beräkna 

resultatet. 

 

Ingen poweranalys har 

genomförts. Bortfallet är ej 

tydligt beskrivet. Forskarna 

har ej diskuterat studiens 

generaliserbarhet samt ej 

lyft fram förslag på fortsatt 

forskning inom området. 

Saknas en bifogad översikt 

av testet som genomförts.   

 
Kvalitetsbedömning:  

Medel vetenskaplig 

kvalitet. 
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Bilaga 8: Artikelmatris (5) 
Referens/Land Syfte Metod och design  Resultat Värdering 

Ryan, K., George, 

D., Liu, J., 

Mitchell, P., 

Nelson, K. & Kue, 

R. (2018). 

 

 

The use of field 

triage in disaster 

and mass casualty 

incidents: A survey 

of current practices 

by EMS personnel. 
 

PREHOSPITAL 

EMERGENCY 

CARE 2018; Early 

Online:1–7 
 

DOI:   

10.1080/10903127.

2017.1419323 

 

USA. 

 

Att jämföra 

befintlig 

triagepraxis i 

fält under 

övning samt vid 

verkliga 

masskadesituati

oner för att 

identifiera 

eventuella 

hinder. 

Inklusionskriterier: Samtliga anställda vid 3 olika EMS 

system.  

 

Design: Enkätstudie.   

 

Urval och datainsamling: En anonym enkät skickades ut 

till anställda vid 3 olika EMS system (n=596) i samband 

med övningar mellan november 2015 och mars 2016. 

Enkäten innehöll frågor rörande tidigare erfarenhet av 

masskadesituationer. Den personal som hade tidigare 

erfarenhet av masskadesituationer fick även svara på 

frågor rörande triagetag användande och vilken typ av 

algoritm som användes vid triagering av patienterna. Data 

samlades även in rörande eventuella svårigheter i 

användandet av triagetags samt metod för kommunikation 

om patientinformation.  

 

Bortfall: 142 av de som fick enkäten deltog inte i studien. 

Av de 464 stycken som deltog var det nio personer som ej 

svarade på frågan om huruvida de använde triagetags. 

 

Dataanalys: Pearson´s chi2 test användes för att jämföra 

skillnader rörande egenskaper mellan övning och verkliga 

masskadesituationer. McNemar´s chi2 test eller Stuart-

Maxwell-test användes för att jämföra skillnader mellan 

övning och verkliga masskadesituationer.  

 

 

*EMS- Emergency Medical Services (amerikansk 

motsvarighet till ambulanssjukvård) 

Svarsfrekvensen på enkäten var 

77,9% (n 464) uppgav 38,7% att de 

hade deltagit i både en 

masskadeövning och en verklig 

masskadesituation. 73,4% var män 

och av dessa var 42% i åldrarna 

mellan 35 och 49. Triagetags 

användes avsevärt mer frekvent vid 

övningar än vid verkliga 

masskadesituationer, deltagarna 

uppgav att detta bl.a. berodde på 

svårigheter att hitta dessa i 

ambulansen, att det var korta 

transporter till sjukhus, tidsåtgången 

samt att det var av logistiska skäl 

dessa ej användes.    

 

Det aktuella kunskapsområdet presenteras 

tydligt i studien.  

Rekryteringen av deltagare är tydligt beskriven 

och urvalet är representativt för det fenomen 

som författarna önskade undersöka. 

Datainsamlingen är tydligt beskriven och 

presenteras i flödesschema. Resultatet är 

presenterat på ett tydligt sätt i tabeller och har 

beräknats med lämplig statistisk metod. 

Författarna diskuterar svagheter med studien 

och belyser resultatet utifrån befintlig 

kunskap/forskning. Kliniska implikationer och 

förslag på fortsatt forskning presenteras. 

 

Intressekonflikter från författarnas sida beskrivs 

ej och det är ej tydligt vad varje enskild 

författare har bidragit med. Ingen poweranalys 

har genomförts. Svarsfrekvensen är precis under 

acceptabel gräns på 77,9%.  

 

Kvalitetsbedömning: 

Medel vetenskaplig kvalitet.  
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Bilaga 9: Artikelmatris (6) 
Referens/Land Syfte Metod och design  Resultat Värdering 

Rådestad, M., 

Lennquist Montán, 

K., Rüter, A., 

Castrén, M., 

Svensson, L., 

Gryth, D. & 

Fossum, B. (2016). 

 

 

Attitudes towards 

and experience of 

the use of triage 

tags in major 

incidents: A mixed 

method study. 
 

Prehosp Disaster 

Med. 

2016;31(4):376-

385. 

 

DOI:   

10.1017/S1049023

X16000480 

 

Sverige. 

 

Syftet var att 

utforska 

ambulansperson

alens attityder 

samt upplevelser 

av att utföra 

triage med tags i 

det dagliga 

arbetet samt vid 

stora incidenter. 

Inklusionskriterier: De deltagare som svarade på både pre- 

och posttestet inkluderades i studien. 

 

Design: Mixad metod-studie. Kvantitativ interventionsstudie i 

enkätform. Innehållsanalys av fokusgruppsintervjuer. 

 

Urval och datainsamling:  

Första delen, kvantitativ interventionsstudie:  

Ambulanssjuksköterskor, läkare samt sjukvårdare inom 

Stockholms stad inbjöds att delta i studien via mejl. Deltagarna 

fick initialt svara på en enkät gällande deras attityd till 

triagetags; om ett system som inte dagligen används är 

fungerande att använda vid en masskadesituation. En ny 

strategi implementerades senare, att triagetags skulle användas 

till alla traumapatienter. Deltagarna fick efter interventionen 

svara på samma enkät gällande attityd till triagetags. 57 

personer svarade på både pre- och posttestet och inkluderades i 

studien.  

 

 

Bortfall: Initialt inkluderades 376 deltagare, enbart 57 stycken 

svarade på både pre- och posttestet.  

 

Dataanalys: Kvantitativa data analyserades med Wilcoxon-

test. Kvalitativa data analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys.  

I interventionsstudien framkom det att 

det fanns ett behov av en daglig rutin 

för att motverka problem i det 

praktiska arbetet kring triagetags. Vid 

analys av den web-baserade enkäten 

framkom 3 förändringar: 

ambulanspersonalen var mer benägen 

att använda triagetags vid mindre 

olyckor, det sorterande 

poängsystemet bedömdes som mer 

värdefullt men samtidigt så tog själva 

sorterandet längre tid efter 

interventionen. 

 

Ju mer sällan triagetags används desto 

osäkrare blir personalen på att 

använda systemet vilket leder till att 

det blir obekvämt och därför väljs det 

bort.  

 

 

Enbart den kvantitativa delen är 

inkluderad i resultatet. 

Studiens metod är tydligt beskriven. 

Datainsamlingen och rekryteringen av 

deltagare är tydligt presenterad. Analysen är 

tydligt beskriven och det framförs exempel 

på hur denna har gått till. Forskarna 

diskuterar sin förförståelse inom området. 

Resultatet är tydligt och besvarar studiens 

syfte. Studiens begränsningar/svagheter 

diskuteras och förslag på fortsatt forskning 

presenteras.  

 

Inklusions- och exklusionskriterier är ej 

tydligt specificerade och det är oklart vad 

varje forskare har deltagit med i studien. 

 

Kvalitetsbedömning: 

Hög vetenskaplig kvalitet.  
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Bilaga 10: Artikelmatris (7) 
Referens/Land Syfte Metod och design Resultat Värdering 

Varshney, K., 

Mallows, J. & 

Hamd, M. (2012). 

 

Disaster triage tags: 

Is one better than 

another? 

 
Emergency Medicine 

Australasia (2012) 

24, 187–193 

 
DOI: 10.1111/j.1742-

6723.2011.01523.x 
 

Australien  

 

Att undersöka vilket av de 

triagetag-system som finns 

i Australien & Nya 

Zeeland som är bäst 

gällande tid det tar att 

triagera samt 

användarvänligheten. 

Inklusionskriterier: Erfaren personal inom masskadetriage 

inkluderades. 8 akutläkare, 6 akutmedicin praktikanter samt 10 

sjuksköterskor deltog i studien.  

 

Design:  Enkätstudie med påhittade patientfall.  

 

Urval och datainsamling:  

Samtliga deltagare tilldelades 10 ”patienter” som denne skulle 

triagera utifrån 6 st olika triagesystem. Ingen specifik 

masskadesituation presenterades för deltagarna, fallen var 

standardiserade påhittade patienter och innefattade: 1st prioritet 1, 3 

st prioritet 2, 5 st prioritet 3 samt 1 st avliden patient. Samtliga 6 

triagesystem användes för att triagera samma ”patienter”. Innan 

övningen instruerades deltagarna i hur man använder triagetags 

enligt triage sieve. Deltagarna fick en mall för triage sieve att 

använda under övningen. I slutet av övningen fick varje deltagare 

fylla i en enkät om de olika triagetagsen. Frågorna i enkäten berörde 

användningen av tagsen, om de var lätta att använda och fylla i. 

Svaren motsvarade en fempoängs Likert-skala. Tiden deltagarna tog 

på sig att triagera klockades. Författarna kontrollerade svaren på 

enkäterna samt noterade den typ av triagetag som föredrogs av 

deltagarna.  

 

Bortfall: Inget redovisat bortfall under studiens gång.  

 

Dataanalys: Statistisk analys.  

 

  

 

 

 

Studien fann att Victorian style triage 

tag var den snabbaste metoden för att 

triagera patienter med en snitttid på 

6,6 min för var och en av de 10 

patienterna. Snittiden för de andra 

triagetags:en var 7,8 min 

(medelvärde 6,8 minuter – 9,5 

minuter). NZ tags fick högst poäng 

gällande användarvänligheten med 

4,2 av 5 poäng.  Samma system fick 

även högst poäng i kategorin 

enkelhet att fylla i men en snittpoäng 

på 4,1 av 5. Detta system var även 

det system som flest deltagare 

föredrog att använda (13/24 

deltagare). 

 

  

 

 

Ingen beskrivning av hur 

dataanalysen har 

genomförts. Enkätbaserad 

övning inomhus där 

verkliga förhållanden ej är 

överförbara. Berör själva 

tags:en mer än själva 

användandet av triage 

sieve.  

 
Det finns ingen diskussion 

kring etiskt tillstånd. 

Urvalsgruppen är liten och 

består av ett 

bekvämlighetsurval. Ingen 

information om 

demografiska data finns. 

Ingen poweranalys är 

genomförd.  

 
Kvalitetsbedömning: 

Medel vetenskaplig 

kvalitet. 


